Raadsinformatieavond Regio Alkmaar
Woensdag 6 maart voor de gemeenteraadsleden Regio Alkmaar
Locatie: Gemeentehuis Castricum (Raadhuisplein 1)
Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur

PROGRAMMA
19.00 uur inloop met koffie en thee
19.30 uur aanvang regionale raadsinformatieavond
Welkomstwoord door burgemeester Mans van Castricum aan de raadsleden van Regio
Alkmaar.
19.40 uur aanvang parallelle sessies (elk 2 uur totaal)
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Regionale Energiestrategie (RES)
Het Klimaatakkoord is duidelijk: om klimaatverandering tegen te gaan zijn maatregelen
nodig die leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Om een half jaar
na ondertekening, in november, de concept Regionale Energie Strategie van Noord-Holland
Noord op te leveren vindt in mei 2019 de formele start van de realisatie van een regionaal
plan plaats. Een half jaar na het moment van ondertekening van het Klimaatakkoord, moet
elke regio een concept Regionale Energie Strategie hebben gemaakt. Dit plan geeft invulling
geeft aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en is met alle betrokkenen gemaakt is om de
landelijke energietransitie van fossiel naar duurzaam te realiseren en samen vorm te geven.
Uw inbreng over de wijze waarop wij dit in Noord-Holland Noord verband gaan realiseren is
belangrijk, daarom informeren wij u in deze kennissessie over het waarom en hoe van de
RES. Nadere informatie over deze sessie volgt nog in een separate toelichting. Afhankelijk
van de ondertekening van het Klimaatakkoord zal de startnotitie RES In mei/juni 2019 aan u
voorgelegd worden.
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A. Marktverhoudingen, inkoop Jeugdhulp en Wmo
De inkoop van jeugdhulp en Wmo is een onderwerp dat veelvuldig in de belangstelling staat.
In het afgelopen jaar is een tweetal inkooptrajecten binnen de jeugdhulp afgerond
(jeugdzorgplus en jeugdbescherming); momenteel loopt een nieuwe inkoopronde binnen de
Wmo en beschermd wonen. We informeren u graag over het aantal aanbieders, de vormen
van hulp die zij bieden, de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, de wijze waarop wij
zicht houden op de kwaliteit van de zorg en de vraag of we concurrentie op deze ‘markt’
willen of juist niet.

B. Transformatieagenda jeugdhulp
Het Ministerie van VWS verstrekt vanuit het transformatiefonds jeugdhulp extra middelen
aan onze regio om deze innovatie en transformatie te bevorderen. Met
jeugdhulpaanbieders zijn tien transformatiethema’s opgesteld waaraan we de komende drie
jaar werken. Deze tien thema’s worden (kort) aan u gepresenteerd.

C. Veilig Thuis
We informeren u over de taken van Veilig Thuis, de impact van het Verscherpte Toezicht
door de Inspectie en de gevolgen van de Radarfunctie, de nieuwe wettelijke taak, voor de
professionals. De begroting Veilig Thuis voor 2019 zal in de meeste raden in maart 2019
besproken worden.

